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Ο Φούσκας  
και οι μεταμφιέσεις του

«Σήμερα γυρίζει ο Φούσκας» είπε η Μπέτι στον Πιπ. «Εί
μαι τόσο χαρούμενη…»

«Είναι η έκτη φορά που το λες μέσα σε μία ώρα» είπε 
ο Πιπ. «Δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο να πεις;»

«Όχι, δεν μπορώ» είπε η Μπέτι. «Είναι τόση η χαρά 
μου που σύντομα θα ξαναδούμε τον Φούσκα».

Πήγε στο παράθυρο και κοίταξε έξω.
«Αχ, Πιπ, να ο Χάρι και η Ντέζι που ανεβαίνουν τον 

δρόμο. Φαντάζομαι πως θα έρθουν κι αυτοί στον σταθ
μό για να υποδεχτούμε τον Φούσκα».

«Ασφαλώς και θα έρθουν» είπε ο Πιπ. «Βάζω στοί
χημα πως από κάπου θα ξεφυτρώσει και ο Μπάστερ! 
Νομίζεις πως ο Φούσκας θα πήγαινε πουθενά χωρίς τον 
σκύλο του τον Μπάστερ;»

Ο Χάρι και η Ντέζι μπήκαν στο δωμάτιο του Πιπ.
«Ήρθαμε κι εμείς!» είπε ο Χάρι ρίχνοντας τον σκούφο 

του σε μια καρέκλα.
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«Τι καλά που ξαναγυρίζει ο Φούσκας! Τίποτα δεν 
συμβαίνει όταν δεν είναι εδώ».

«Παύουμε να είμαστε τα Πέντε Λαγωνικά χωρίς αυ
τόν» είπε η Μπέτι. «Είμαστε απλώς τέσσερις φίλοι, χω
ρίς να έχουμε τίποτα να εξερευνήσουμε».

Ο Χάρι, η Ντέζι, ο Φούσκας, ο Πιπ και η Μπέτι ήταν 
η παρέα των Πέντε Λαγωνικών. Αχώριστος σύντρο
φός τους ήταν ο σκύλος τους ο Μπάστερ. Είχαν μεγά
λη ικανότητα στη διαλεύκανση κάθε είδους μυστήριων 
υποθέσεων στις διακοπές τους, όταν γύριζαν από το 
οικοτροφείο. Ο κύριος Γκουν, ο αστυνομικός του χω
ριού, έβαζε κι αυτός τα δυνατά του να διαλευκάνει τα 
μυστήρια, αλλά τα Πέντε Λαγωνικά πάντα έβρισκαν τον 
τρόπο να είναι πιο μπροστά απ’ αυτόν, πράγμα που τον 
εξόργιζε αφάνταστα.

«Μπορεί να παρουσιαστεί κανένα μυστήριο μόλις 
φανεί ο Φούσκας» είπε ο Πιπ. «Είναι από κείνους τους 
ανθρώπους που πάντα κάτι τους συμβαίνει. Είναι στη 
φύση του».

«Ναι… Έχουμε να δούμε τον Φούσκα πολύ καιρό» 
είπε η Ντέζι. «Του έχω φυλάξει κι ένα δωράκι».

«Κι εγώ» είπε η Μπέτι. «Του έφτιαξα ένα σημειωμα
τάριο με το όνομά του γραμμένο ολόκληρο στο εξώ
φυλλο με υπέροχα γράμματα. Κοιτάξτε, το έχω εδώ: 
Φρέντερικ Άλτζερνον Τρότεβιλ. Δεν θα χαρεί πολύ;»

«Δεν θα το έλεγα» είπε ο Πιπ. «Το έχεις τσαλακώ
σει και είναι μέσα στη βρόμα έτσι που το σέρνεις μαζί 
σου».
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«Εγώ του αγόρασα αυτό εδώ» είπε η Ντέζι βγάζο
ντας ένα κουτί από την τσέπη της.

Το άνοιξε και έβγαλε ένα κομψό μαύρο μούσι.
«Για να πλουτίσω τα σύνεργα των μεταμφιέσεών του».
«Α, είναι τέλειο!» είπε ο Πιπ παίρνοντάς το και βάζο

ντάς το στο πιγούνι του. «Πώς είμαι;»
«Μάλλον αστείος» είπε η Μπέτι. «Φαίνεσαι σαν ένα 

αγόρι με μούσι. Αν το φορούσε όμως ο Φούσκας, θα 
έδειχνε ώριμος άντρας. Ξέρει πώς να ζαρώνει το πρό
σωπό του, να κρεμάει τους ώμους του και όλα τα σχε
τικά».

«Ναι, είναι εξαιρετικά επιδέξιος στις μεταμφιέσεις» 
είπε η Ντέζι. «Θυμάστε πόσες φορές έχει εξαπατήσει 
ακόμα και εμάς τους ίδιους;»

Έβαλαν τα γέλια μόλις θυμήθηκαν τον Φούσκα να εμ
φανίζεται σοβαρός σοβαρός με κάθε λογής μεταμφίε
ση. Οι μεταμορφώσεις του είχαν βοηθήσει σε πολλά 
μυστήρια.

«Είναι ανεπανάληπτο το πόσο εύκολα μεταμορφώ
νεται» είπε ο Πιπ. «Ελπίζω να παρουσιαστεί κανένα μυ
στήριο και σ’ αυτές τις διακοπές. Μήπως είδε κανείς τον 
κύριο Γκουν;»

«Ναι, τον είδα χτες με το ποδήλατό του» είπε η Μπέ
τι. «Περνούσα τον δρόμο τη στιγμή που εκείνος έστριβε 
από τη γωνία. Παραλίγο να πέσει πάνω μου!»

«Τι είπε; “Φεύγα, πάρε δρόμοοο”;» ρώτησε ο Πιπ χα
μογελώντας πλατιά.

«Φεύγας» ήταν το παρατσούκλι που είχαν δώσει 



10 ΕΝΙΝΤ ΜΠΛΑΪΤΟΝ

στον κύριο Γκουν, τον αστυνομικό, γιατί έτσι φώναζε 
κάθε φορά που έβλεπε τα παιδιά ή τον Μπάστερ, τον 
σκύλο του Φούσκα.

«Με αγριοκοίταξε μόνο, κάπως έτσι» είπε η Μπέτι και 
ζάρωσε το πρόσωπό της τόσο άσχημα, που όλοι έβαλαν 
τα γέλια.

Εκείνη τη στιγμή η κυρία Χίλτον, η μαμά του Πιπ, πρό
βαλε το κεφάλι της από την πόρτα.

«Δεν θα πάτε στον σταθμό να υποδεχτείτε τον Φρέ
ντερικ;» είπε. «Το τρένο φτάνει όπου να ’ναι!»

«Χριστούλη μου! Βέβαια, πέρασε η ώρα!» φώναξε ο 
Χάρι και όλοι πετάχτηκαν όρθιοι. «Θα φτάσει πριν από 
εμάς, αν δεν κάνουμε γρήγορα».

Ο Πιπ και η Μπέτι φόρεσαν βιαστικά τα παλτά και 
τους σκούφους τους και οι τέσσερίς τους κατέβηκαν με 
θόρυβο τις σκάλες σαν ένα κοπάδι ελέφαντες. Μπαμ! 
Χτύπησε η εξώπορτα και η κυρία Χίλτον τούς είδε να 
κατεβαίνουν σαν αστραπή το δρομάκι του κήπου.

Έφτασαν στον σταθμό τη στιγμή που το τρένο έμπαι
νε στην αποβάθρα. Η Μπέτι ήταν αναστατωμένη. Πη
δούσε πότε στο ένα πόδι, πότε στο άλλο, ανυπομονώ
ντας να δει το κεφάλι του Φούσκα να ξεπροβάλλει από 
κάποιο παράθυρο. Δεν το είδε όμως.

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε. Οι πόρτες άνοιξαν. 
Ο κόσμος πήδησε έξω στην αποβάθρα, μερικοί με βαλί
τσες που έτρεξαν να τις πάρουν οι αχθοφόροι. Κανένα 
ίχνος του Φούσκα!

«Πού είναι;» είπε η Μπέτι, φανερά στενοχωρημένη.
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«Μπορεί να έχει μεταμφιεστεί, μόνο και μόνο για να 
μας κάνει πλάκα» είπε ο Χάρι. «Βάζω στοίχημα πως αυτό 
έχει κάνει! Μασκαρεύτηκε και εμείς πρέπει να προσπα
θήσουμε να τον αναγνωρίσουμε. Γρήγορα, ας κοιτάξου
με να δούμε ποιος από τους ταξιδιώτες μπορεί να είναι ο 
Φούσκας. Σίγουρα όχι εκείνος ο τύπος, είναι πολύ ψηλός. 
Ούτε εκείνο το αγόρι, δεν είναι αρκετά ψηλό. Ούτε εκεί
νο το κορίτσι, αυτή την ξέρουμε. Ούτε μία από κείνες τις 
δύο γυναίκες, είναι φίλες της μαμάς. Να και η δεσποινίς 
Τρεμπλ. Όχι, δεν είναι αυτός. Περίεργο, ποιος μπορεί να 
είναι;»

Η Μπέτι σκούντησε ξαφνικά τον Χάρι με τον αγκώνα.
«Χάρι, κοίτα, να ο Φούσκας! Βλέπεις εκείνο το χο

ντρό παιδί εκεί πέρα, που βγάζει μια βαλίτσα από το τε
λευταίο βαγόνι;»

Όλοι κάρφωσαν τα μάτια τους στο παχύσαρκο αγόρι 
με το κόκκινο πρόσωπο στην ουρά του τρένου.

«Ναι! Αυτός είναι ο καλός μας ο Φούσκας! Αν και δεν 
είναι τόσο καλά μεταμφιεσμένος, αφού εύκολα τον 
αναγνωρίσαμε τούτη τη φορά».

«Το ξέρω! Ας κάνουμε πως δεν τον γνωρίσαμε!» είπε 
ξαφνικά η Ντέζι. «Θα γίνει έξω φρενών μαζί μας. Θα 
τον αφήσουμε να μας προσπεράσει χωρίς να του πούμε 
λέξη. Και ύστερα θα τον ακολουθήσουμε και στον ανή
φορο του σταθμού θα τον φωνάξουμε».

«Ναι, καλή ιδέα» είπε ο Χάρι. «Να τος, έρχεται. Ας κά
νουμε όλοι μας πως δεν τον αναγνωρίζουμε!»

Έτσι, όταν το παχουλό αγόρι διέσχισε την αποβάθρα 
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προς το μέρος τους, κουβαλώντας τη βαλίτσα του και 
ένα αδιάβροχο ριγμένο στο χέρι, οι άλλοι ούτε καν του 
χαμογέλασαν. Τον κοίταξαν σαν να μη τον έβλεπαν, αν 
και η Μπέτι είχε την τρελή επιθυμία να τρέξει να του 
σφίξει το χέρι. Αγαπούσε πολύ τον Φούσκα.

Το αγόρι δεν τους έδωσε την παραμικρή σημασία. 
Συνέχισε τον δρόμο του, ενώ οι μεγάλες μπότες του 
βροντούσαν στην πέτρινη αποβάθρα. Παρέδωσε το ει
σιτήριό του στην έξοδο. Ύστερα βγήκε από τον σταθμό, 
ακούμπησε κάτω τη βαλίτσα του, έβγαλε ένα μαντίλι με 
κόκκινες βούλες και φύσηξε δυνατά τη μύτη του.

«Έτσι τη φυσάει ο κύριος Γκουν!» ψιθύρισε η Μπέ
τι. «Τι έξυπνος που είναι ο Φούσκας! Μας περιμένει να 
πάμε τώρα κοντά του. Ας μην πάμε όμως! Θα τον ακο
λουθήσουμε, και όταν πάρει τον δρόμο για το σπίτι του, 
θα τον φωνάξουμε».

Το αγόρι έκρυψε το μαντίλι του, σήκωσε τη βαλίτσα 
του και κίνησε να φύγει. Τα τέσσερα παιδιά τον ακο
λούθησαν. Το αγόρι άκουσε τα βήματά τους, γύρισε και 
τους έριξε μια ματιά. Τους αγριοκοίταξε. Ακούμπησε 
κάτω τη βαλίτσα του στην κορυφή του ανήφορου για 
να ξεκουράσει το χέρι του.

Τα τέσσερα παιδιά σταμάτησαν κι αυτά. Όταν το αγό
ρι σήκωσε πάλι τη βαλίτσα και συνέχισε τον δρόμο του, 
ο Χάρι και οι άλλοι συνέχισαν να πηγαίνουν πίσω του.

Το αγόρι γύρισε πάλι και ξανακοίταξε. Στράφηκε και 
τους είπε: «Τι τρέχει μ’ εσάς; Παριστάνετε τη σκιά μου ή 
σας έχει στρίψει;».



ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΘΑΜΜΕΝΟ ΜΥΣΤΙΚΟ 13

Κανείς δεν είπε κουβέντα. Σάστισαν λιγάκι. Ο Φού
σκας τούς μίλησε τόσο περιφρονητικά…

«Φευγάτε, δρόμοοο!» είπε το αγόρι και στράφηκε να 
συνεχίσει τον δρόμο του.

«Δεν θέλω να τρέχει πίσω μου ένα τσούρμο ανόητα 
κουτσούβελα» συμπλήρωσε.

«Έχει ξεπεράσει τον εαυτό του!» ψιθύρισε η Ντέζι, 
καθώς η παρέα εξακολουθούσε να βαδίζει πίσω από το 
αγόρι. «Για μια στιγμή, παραλίγο να με τρομάξει!»

«Ας του πούμε πως τον γνωρίσαμε» είπε ο Πιπ. «Έλα, 
Φούσκα! Μπορούμε να σε βοηθήσουμε να κουβαλήσεις 
τη βαλίτσα!»

«Έι, Φούσκα!» φώναξε ο Χάρι.
«Φούσκα, ήρθαμε να σε υποδεχτούμε!» φώναξε η 

Μπέτι και του έπιασε το μπράτσο.
«Γεια σου, Φούσκα! Πέρασες καλά τα Χριστούγεν

να;» είπαν μαζί η Ντέζι και ο Πιπ.
Το αγόρι έκανε πάλι μεταβολή. Ακούμπησε κάτω τη 

βαλίτσα του.
«Για ακούστε εδώ, ποιον νομίζετε πως φωνάζετε 

Φούσκα; Είστε ανάγωγα πλάσματα. Αν δεν πάρετε δρό
μο αμέσως, θα μιλήσω για εσάς στον θείο μου. Και είναι 
αστυνομικός!»

Η Μπέτι γέλασε.
«Αχ, Φούσκα! Πάψε να παριστάνεις κάποιον άλλο. 

Ξέρουμε πως είσαι εσύ. Κοίτα, σου έχω ένα σημειω
ματάριο για χριστουγεννιάτικο δώρο. Το έφτιαξα μόνη 
μου».
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Το αγόρι, δείχνοντας μάλλον μπερδεμένο, το πήρε. 
Κοίταξε το ένα μετά το άλλο τα τέσσερα παιδιά.

«Τι σημαίνουν όλα αυτά, θα ήθελα πολύ να με διαφω
τίσετε!» είπε. «Με παρακολουθείτε, με κοροϊδεύετε… μα 
είστε όλοι ανισόρροποι;» 

«Αχ, Φούσκα, έλα, μην προσποιείσαι άλλο» ικέτευσε η 
Μπέτι. «Είναι αλλόκοτη η μεταμφίεσή σου, πραγματικά, 
αλλά εμείς σε αναγνωρίσαμε αμέσως, ειλικρινά. Μόλις 
βγήκες από το τρένο, όλοι είπαμε “Να ο Φούσκας”».

«Ξέρετε τι κάνω σ’ αυτούς που με βρίζουν και με κο
ροϊδεύουν;» είπε το αγόρι κοιτάζοντάς τους απειλητικά. 
«Τους δέρνω! Θέλει κανείς να τα βάλει μαζί μου;»

«Παράτα τις βλακείες, Φούσκα» είπε ο Χάρι γελώ
ντας. «Το παρατράβηξες. Έλα, πάμε να βρούμε τον 
Μπάστερ. Θα χαρεί πολύ να σε δει. Ήμουν σχεδόν βέ
βαιος πως θα είχε έρθει στον σταθμό να σε υποδεχτεί 
μαζί με τη μαμά σου».

Έπιασε το αγόρι αγκαζέ, αλλά εκείνο τον έσπρωξε 
απότομα.

«Είσαστε βλαμμένοι» είπε πάλι το αγόρι, σήκωσε τη 
βαλίτσα του και απομακρύνθηκε με μεγάλα βήματα.

Προς μεγάλη έκπληξη των άλλων, πήρε λάθος δρό
μο. Η κατεύθυνση που ακολούθησε οδηγούσε στο χω
ριό και όχι στο σπίτι της μαμάς του.

Τον κοίταξαν αποσβολωμένοι και αμήχανοι. Ακο
λούθησαν το αγόρι από αρκετή απόσταση, το είδαν να 
μπαίνει στο χωριό και να σταματάει στην εξώπορτα του 
μικρού σπιτιού όπου έμενε ο κύριος Γκουν, ο αστυνομι
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κός. Σταματώντας, είδε τα τέσσερα παιδιά από μακριά. 
Τους κούνησε τη γροθιά του και ύστερα πήγε και χτύπη
σε την πόρτα. Η πόρτα άνοιξε και το αγόρι μπήκε μέσα.

«Πρέπει να είναι ο Φούσκας» είπε ο Πιπ. «Αυτός ακρι
βώς είναι ο τρόπος που θα κουνούσε τη γροθιά του. 
Μας παίζει πράγματι ένα πολύ σκοτεινό παιχνίδι. Θεέ 
μου, τι πήγε να κάνει στο σπίτι του κυρίου Γκουν;»

«Μάλλον θα παίζει και σ’ αυτόν κάποιο παιχνίδι» είπε 
ο Χάρι. «Πάντως, τα έχω λιγάκι χαμένα. Δεν μας έδωσε 
το παραμικρό σημάδι αναγνώρισης».

Στάθηκαν λίγο παρατηρώντας το σπίτι του κυρίου 
Γκουν και ύστερα πήραν τον δρόμο του γυρισμού. Δεν 
είχαν προχωρήσει πολύ, όταν άκουσαν ένα γνώριμο γά
βγισμα και ένας μικρός μαύρος σκύλος όρμησε καταπά
νω τους γλείφοντας, πηδώντας και γαβγίζοντας σαν να 
τον είχε τσιμπήσει μύγα!

«Μα αυτός είναι ο Μπάστερ!» είπε η Μπέτι. «Γεια σου, 
Μπάστερ! Μόλις πέρασε ο Φούσκας. Τι κρίμα!»

Μια κυρία κατέβαινε τον δρόμο και τα δύο αγόρια 
τη χαιρέτησαν βγάζοντας τους σκούφους τους. Ήταν η 
μητέρα του Φούσκα, η κυρία Τρότεβιλ. Χαμογέλασε κα
λόκαρδα στα τέσσερα παιδιά.

«Το φαντάστηκα πως κάπου εδώ γύρω θα ήσασταν 
όταν ο Μπάστερ έφυγε σαν βολίδα» είπε. «Πηγαίνω 
στον σταθμό να υποδεχτώ τον Φρέντερικ. Θέλετε να 
έρθετε κι εσείς;»

«Μα τον υποδεχτήκαμε κιόλας» είπε ο Χάρι έκπλη
κτος. «Ήταν τέλεια μεταμφιεσμένος, κυρία Τρότεβιλ. 



16 ΕΝΙΝΤ ΜΠΛΑΪΤΟΝ

Εμείς όμως τον αναγνωρίσαμε αμέσως. Πήγε στο σπίτι 
του κυρίου Γκουν».

«Στο σπίτι του κυρίου Γκουν;» επανέλαβε η κυρία 
Τρότεβιλ κατάπληκτη. «Μα για ποιον λόγο; Μου τηλε
φώνησε πως έχασε το τρένο, αλλά σε ένα τέταρτο θα 
έπαιρνε το επόμενο. Πρόλαβε τελικά το πρώτο; Αχ, Θεέ 
μου, ελπίζω να μην άρχισε πάλι τα ίδια με τις μεταμ
φιέσεις, και εύχομαι να μην ανακατευτείτε πάλι σε κα
μιά απαίσια ιστορία μόλις έρθει σπίτι ο Φρέντερικ. Γιατί 
πήγε στον κύριο Γκουν; Μήπως έχει συμβεί κιόλας κάτι 
αλλόκοτο;»

Τα παιδιά κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. Τότε άκουσαν 
το σφύριγμα του τρένου.

«Πρέπει να πάω» είπε η κυρία Τρότεβιλ. «Αν ο Φρέ
ντερικ δεν είναι στο τρένο, ύστερα από το τηλεφώνημά 
του, θα θυμώσω πάρα πολύ!»

Και μπήκε στον σταθμό με την παρέα των παιδιών 
στο κατόπι της.




